
Zpráva o činnostech regionu 2020/2021

KSST Olomouc zastřešuje 6 regionálních svazů: Bruntál, Jeseník, Olomouc, Přerov, Prostějov a Šumperk. 
V současné době jsou ve VV KSST Olomouc zastoupeni členové ze 4 regionů (Olomouc, Prostějov, Přerov, 
Šumperk). 

Stav členské základny dle jednotlivých RSST

Mládež 
Z důvodu přijatých opatření proti šíření nemoci Covid–19 nemohly být v sezoně 2020/2021 odehrány plánované 
regionální bodovací či jiné turnaje mládeže. Také nebylo možné odehrát regionální přebory mládeže . 

Dospělí 
Z důvodu přijatých opatření proti šíření nemoci Covid–19 byly ve všech RSST regionální soutěže družstev 
pozastaveny  (většinou po 1-3 odehraných zápasech) nebo nebyly vůbec rozehrány. Pozastavené soutěže byly  
následně anulovány, protože je nebylo možné dohrát. Do KS2  tak nebyl určen žádný postupující. 
Rovněž nebylo možné uspořádat Regionální přebory v soutěžích jednotlivců.
V sezoně  2020/2021 došlo k dalšímu poklesu počtu  družstev  KSST Olomouc v ligových soutěžích. V 
anulované sezoně byla v ligových soutěžích mužů přihlášena 2 družstva  (1x z RSST Přerov a 1x z RSST 
Olomouc) a 1 družstvo v ligové soutěži žen (RSST Přerov). 
Počet oddílů v jednotlivých RSST byl, oproti předcházející  sezoně, téměř konstantní . K drobnému nárůstu 
došlo dle Registru v RSST Olomouc (+1) a RSST Šumperk (+1). K mírnému poklesu naopak v RSST 
Prostějov (-1) a RSST Přerov (-1).

Informace o spolufinancování ČAST  (akce pro mládež pořádané RSST)
RSST Bruntál 11 004,-Kč RSST Jeseník 15 000,-Kč
RSST Olomouc          0,-Kč RSST Prostějov          0,-Kč
RSST Přerov 15 000,-Kč RSST Šumperk 15 000,-Kč

Plány pro následující období
- Pomoc RSST, které doposud nežádaly (v případě zájmu) s vypracováním žádosti   o
  spolufinancování  ČAST a s doložením podkladů na ČAST (akce pro mládež)
- Účast na Konferencích jednotlivých RSST, pokud se nebudou vzájemně časově  krýt
- Uskutečnit jednání VV KSST v jednotlivých regionech za účasti vedení příslušného RSST, případně vedení
  klíčových klubů regionu (zatím uskutečněno v Jeseníku, plánováno v Přerově, ale z důvodu 
  omezení v souvislosti s Covid bylo zrušeno)
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